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AVALIAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO URBANA NA BAÍA DE PARANAGUÁ ANTES E DEPOIS DO ACIDENTE AMBIENTAL DO NAVIO VICUNHA
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As regiões litorâneas têm passado por um crescente desenvolvimento industrial, comercial e turístico o que conseqüentemente origina grandes quantidades de resíduos industriais, materiais de dragagem e esgotos urbanos. A detecção de contaminantes por esgoto no meio ambiente é de considerável importância para a saúde pública. A determinação deste tipo de poluição normalmente é feita por indicadores microbiológicos, como a incidência de coliformes fecais, mas existem indicadores químicos, como os alquilbenzenos lineares (LABs) e os esteróis, que são menos sensíveis a variações ambientais, podendo contribuir para a confiabilidade das avaliações. Os esteróis são classificados em naturais e fecais. O coprostanol e o epicoprostanol são os esteróis mais citados em estudos de determinação de impacto por esgotos. O coprostanol é formado pela hidrogenação bacteriana do colesterol no intestino de animais superiores, e devido à sua presença nas fezes destes seres, principalmente o homem, é tido como indicador de poluição fecal. Foram coletados 19 amostras de sedimento ao longo da Baía de Paranaguá, antes do acidente ambiental do navio Vicunha e 22 amostras após o acidente. Nas amostras foi injetado um padrão interno e, posteriormente, realizou-se uma extração seguida de um fracionamento em uma coluna de sílica e alumina, a primeira eluição contém os hidrocarbonetos alifáticos, a segunda os hidrocarbonetos aromáticos e a terceira os esteróis. A fração contendo os esteróis é analisada através de cromatografia gasosa com detector de ionização de chama. A solução de bis-trimetilsilil-trifluoracetamida (BSTFA) é utilizada como um reagente derivatizador. Os esteróis serão quantificados por comparação com um padrão externo e corrigidos usando o padrão interno. A confirmação da identidade do pico será realizado por espectrometria de massa (GC/MS).


